Ηλεκτρονικοι Υπολογιστες Ι
Θέµατα Εξετάσεων Σεπτεµβρίου 2009 (Β΄)
1. Το οικιακό τιµολόγιο της ∆ΕΗ για µονοφασική παροχή ϱεύµατος υπολογίζεται κλιµακωτά µε ϐάση τον παρακάτω πίνακα :
Κατανάλωση (σε kWh)
0 - 800
801 - 1600
1601 - 2000
2001 - 3000
3001 και πάνω

Χρέωση (σε Ευρώ/kWh)
0,08981
0,11443
0,14045
0,18790
0,18971

Να κατασκευάσετε πρόγραµµα το οποίο να διαβάζει το όνοµα, το τηλέφωνο, τη διεύθυνση και την κατανάλωση ϱεύµατος ενός πελάτη της
∆ΕΗ και να υπολογίζει τη χρέωση του ηλεκτρικού ϱεύµατος. Κατόπιν,
να εκτυπώνει τον λογαριασµό ϱεύµατος ως εξής : στην πρώτη γραµµή
να εµφανίζει το όνοµα του καταναλωτή, στην επόµενη τη διεύθυνσή του
και στην τρίτη το ποσό που πρέπει να πληρώσει, µε ακρίβεια δεύτερου
δεκαδικού ψηφίου.
Υπόδειξη: για την αποθήκευση των ονοµάτων χρησιµοποιήστε τον τύπο

CHARACTER(50) καθώς κάθε όνοµα είναι µια σειρά χαρακτήρων (και
υποθέτουµε ότι δεν ϑα περιέχει πάνω από 50 γράµµατα).
2. ΄Εστω το ακόλουθο πρόβληµα : έχουµε δύο σύνολα αριθµών, τα Α, Β.
Θέλουµε να ξεχωρίσουµε τα στοιχεία του Α που δεν ανήκουν στο Β.
Γράψτε ένα υποπρόγραµµα που να το κάνει.
Υπόδειξη: Το υποπρόγραµµα ϑα δέχεται ως ορίσµατα δύο µονοδιάστατους πίνακες ακεραίων, a και b, που ϑα περιέχουν τα στοιχεία των συνόλων Α, Β. Θα αναζητά κάθε στοιχείο του a στο b και αν δεν το ϐρει ϑα
το αντιγράφει σε ένα πίνακα c, τον οποίο ϑα έχει ως όρισµα εξόδου.
Εφαρµόστε το υποπρόγραµµα αυτό για να ϐρείτε και να τυπώσετε στην οϑόνη τα στοιχεία του Α={2, 5, −1, −6, 8, 43, 9, −7, 3, −51, 2, −6} που δεν
υπάρχουν στο Β={3, −8, 9, 71, 2, −3, 5, 3} (µόνο αυτά !).
3. ΄Εστω η ακόλουθη διαδικασία για ένα ϑετικό ακέραιο αριθµό (‘‘αριθµός
εισόδου’’):
• αν ο αριθµός είναι άρτιος τον διαιρούµε µε το 2.
• αν ο αριθµός είναι περιττός τον πολλαπλασιάζουµε µε το 3 και
προσθέτουµε 1.
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Ξεκινώντας από ένα αριθµό n, επαναλαµβάνουµε τη διαδικασία ϑεωρώντας το αποτέλεσµα κάθε επανάληψης ως αριθµό είσοδου της επόµενης.
Σύµφωνα µε την υπόθεση του Collatz, η επανάληψη αυτής της διαδικασίας ϑα δώσει, µετά από πεπερασµένο αριθµό ϐηµάτων, ως αποτέλεσµα
το 1. Ο αριθµός ϐηµάτων που ϑα χρειαστεί για αυτό εξαρτάται από τον
αρχικό µας αριθµό n.
Να γράψετε πρόγραµµα που να τυπώνει στο αρχείο collatz.dat κάθε
ϑετικό ακέραιο εισόδου µέχρι το 1000000 (πρώτη στήλη) µαζί µε το αντίστοιχο πλήθος των ϐηµάτων µέχρι να ϐγει αποτέλεσµα το 1 (δεύτερη
στήλη).
∆ιάρκεια: 3 ώρες

Καλή επιτυχία !
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